Núcleo Operacional da Sociedade de Informação – NOSi, EPE
ANÚNCIO DE CONCURSO Nº 008/2017

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

*****
Contexto
O Núcleo Operacional da Sociedade da Informação, NOSi, pretende contratar serviços
especializado para Formação e Certificação para a implementação e utilização do sistema
operativo:
o

OpenStack






UOS101 - OpenStack Fundamental
UOS201 - OpenStack Certificated Expert
UOS301 - Messaging In OpenStack (RabbitMQ)
UOS303 - High Availability in OpenStack
UOS401 - OpenStack Certificated Operation Engineer

Requisitos exigidos




Ser uma Entidade Formadora certificada;
Ter experiência comprovada na modalidade formação on-the-job e na
avaliação dos formandos;
Ter experiência consolidada na implementação de projetos concretos com
recurso a este Sistema de armazenamento de Dados durante o processo de
formação on-the-job.

Documentos exigidos





Curriculum Vitae e/ou Portfólio com referencias a trabalhos executados;
Comprovativo de certificação, entidade Formadora;
Comprovativo de experiência;
Proposta Técnica e financeira.

Núcleo Operacional da Sociedade de Informação – NOSi, EPE
Condições de preferência




Disponibilidade imediata;
Autonomia de transporte;
Língua de trabalho, Português.

Prazo, local e modo de entrega das candidaturas
As propostas deverão indicar claramente, no assunto do e-mail ou no dorso do envelope,
o número do Anúncio a que diz respeito.
Os interessados deverão entregar a sua candidatura até as 10:00 do dia 21 de Março de
2017, em ficheiro zipado e criptografado, para o endereço E mail: : concurso@nosi.cv . Sem
os códigos de encriptação.
Os códigos devem ser trazidos para a sessão pública de abertura ou ser remetidos num email separado, após o fecho das propostas até ás 10hs, mas antes do ato da abertura, desse
mesmo dia, 21 de Março.
Alternativamente, as propostas poderão ser apresentadas em envelope fechado, para ser
aberto em ato público de concurso, para o endereço: NOSi- Edifício Fenícia, 4º Piso, Avenida
Cidade de Lisboa, CP 620- Várzea, Ilha de Santiago- Cabo Verde
A abertura das propostas será feita às 11:00 do mesmo dia, no NOSi- Edifício Fenícia, 4º Piso,
Avenida Cidade de Lisboa, CP 620- Várzea, Ilha de Santiago- Cabo Verde, devendo os
concorrentes estar munidos dos códigos de encriptação, caso tiverem apresentado a
proposta em ficheiro zipado.
Importante salientar que ficheiros não criptografados ou entregues depois do prazo não
serão considerados.
Para mais informações contactar: concurso@nosi.cv

